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Iruzkina 
 
Akaz erregeari eta Jose dohatsuari begiratuz ja-
rri geikez Jainkoaren aurrean gure eguneroko 
arazoak, bai etxekoak eta baita kanpokoak ere. 
Baina hori egiteko alde batera itzi behar da axa-
leko erlijiokeria, eta bilatu behar da Jainkoaren 
ikutua, beragazko esperientzia, uste on osoa be-
ragan jartea. 
 
Era horretara, behartsuak geure bihotzean 
egongo lirateke, eta geure artera deituko geu-
kez; gogoan izango geukez euren etxetik alden-
duak, edo espetxeratuak, edo gizarte diru-zale 
honek ezereztuak eta baztertuak… Pauloren an-
tzera, geure sinismen bizia erakutsiko geuskie 
berbaz eta egitez, eta jakingo leukee maite 
dauzala Jainkoak eta salbamena eskeintzen deu-
tsela… 
 
Beharrezko dogu, senideok, Jainkoagazko hur-
hurreko hartu-emon sendo bat. Ez gaizala harta-
tik urrunduazo loteriaren zarraparreak, ez egu-
notako kontsumokeriak. Aurkitu daigula Jainkoa-
ren irribarrea geure inguruko pobre eta behar-
tsuengan. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 
 
…/.. 
 
 
OTOITZA 
 
Ulertzen ez dodazan gauzetan, Jauna, 
zugan izan gura dot uste ona; 
ez zaitut azaleko edo urruneko nahi, 
hurreko eta gutaz arduratu lez baino. 
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3. Jaunak gaitu salbatuko. Hagan uste on daua-
na ez da inoiz lotsatuko. 
 
Zuzendariaren agurra 
† Egun baten etorri zan Jauna / egunen amaie-
ran etorriko dana / eta beti etorten dagoana / 
pozez goretsi daigun.  # BEDEINKATUA JAUN-
GOIKOA JESUKRISTO GURE JAUNAREN AITA. 
 
Abenduko koroiaren inguruan 
Abenduko koroiaren laugarren kandelea bizte-
rakoan, salbamena Jainkoagandik baino ez do-
gula itxaroten agertuko dogu, eta berari baino 
entzun ez-eta, zintzo eta bulartsu erantzun gura 
deutsogula. Abestu daigun: 
 
Koroiaren inguruko abestia 
 

 
 

Ez dago aintzarik… 
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ESKARIAK 
 
† Gauza askok liluratu geinkez egunotan, eta 
axaleko jainko-zalekeriara eroan (Akaz horren 
irudi). Jose dohatsua lagun dogula, eta Carita-
sen bidez behartsuen garrasia entzunez, jo dai-
gun eskarietara uste osoa Jainkoagan jarriz: 
 
—Elizearen alde: bere maiteenak izan daizan 

munduko behartsuak, alboratuak, aurrean 
erabiliak, erbesteratu eta espetxeratuak, eta 
gizarte honek ezertarako ez dauzanak, eskatu 
deiogun Jaunari. 

—Ez-ikusia dan pobretuen eremuan langile diran 
guztien alde: izan daien gure laguntza, adore 
emon deiegun, eta euren inguruan Jainkoaren 
maitasunaren zabaltzaile izan daitezan, es-
katu deiogun Jaunari. 

—Ahaltsuek eta agintedunek eta eukitsuek au-
rrez-aurre begiratu deioen sufrimendu mun-
duari, eta emon daiezan urratsak mundu al-
kartuagoa eraikitzeko eta ondasunen bana-
kuntza zuzenagoa egiteko, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Salbatzailearen etorrerea ospatzeko prest ga-
gozanok geure haragian sumatu daigun Jain-
koaren aukeratuak garala, eta horren barri 
emon daigun gure inguruko behartsuen ar-
tean, eskatu deiogun Jaunari. 
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Irakurgai nahaspilatsu honetan Akazen jokabidean ikusiko 
dogu ze maltzurrak garan Jainkoaren gardentasunaren au-
rrean. Bilatu daiguzala haregazko hartu-emon zintzoak, ez 
axalekoak. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 7, 10-14) 
 
Egun hareetan, mezu hau emon eutsan Jaunak Akaz erregeari 
Isaias profetearen bidez: «Eskatu egiozu Jaunari, zeure Jain-
koari, ezaugarri bat zeuretzat, lurraren barruan nahiz zeruen 
goienean». Akazek erantzun eutsan: «Ez dot ezaugarririk es-
katuko, ez dot tentatuko Jauna». 
Orduan Isaiasek esan eban: 

«Entzun, Daviden etxe: 
Gitxi al deritzozue gizakientzat aspergarri izateari? 
Nire Jainkoarentzat ere aspergarri izan behar al dozue? 
Horregaitik, Jaunak berak emongo deutsue ezaugarria. 
Begira, birjinea umedun dago eta semea izango dau; 
Emmanuel ipiniko deutso izena, hau da, "Jainkoa gugaz"». 

 
Jaunak esana 

 
 

Bigarren irakurgaia 
Jainkoak aukeratua dala sumatzen dau Paulok; eta, bere au-
torpenaz, aukeraketa hori geuk ere sumatu daigula gura 
izango leuke. Entzun deiogun. 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunaren 
hasierea   (Erm 1, 1-7) 
 
Ni Paulo, Jesu Kristoren zerbitzaria, Jainkoak deitu eta be-
reiztu ninduan apostolu izateko eta Liburu Santuetan Profe-
ten ahoz aurrez aginduta eukan bere Barriona iragarteko. 
Barrion hau Jainkoaren Semeari buruz da, Jesu Kristo gure 
Jaunari buruz, hain zuzen ere: hau giza jatorriz Daviden hazi-
tik jaio zan; baina hilen artetik biztu dan ezkero, santu egi-
ten dauan Espirituak Jainkoaren Seme ahaltsu egin dau. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, Abendualdiko IV., eta 
azken, domeka honetako liturgia ospatzera. Pro-
fetea, Apostolua, Maria eta Jose dohatsua 
izango doguz bertan gidari, Salbatzailearen zain 
gagozanok ze jarrera behar dogun adierazteko. 
Jainkoak maitasunez aukeratuak garala ospatuko 
dogu, eta maitasun hori geure inguruan zabaldu 
daigula esango jaku. Ba dogu Caritasen barri: 
lanean dihardu behartsuen eremuan. Haren bi-
tartez, gure elizkizuneko kide egin geikez be-
hartsuak. Eta sinismena ospatzeak bultzatu gai-
zala gure ondasunak eurekaz alkarbanatzera. 
 
Sarrera-abestia 

 
1. Entzun eizu gure mina, bai otoitza, bai nega-
rra; entzun kristauen ezina. 
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Etxean sortu jakon arazoari, Josek, 
zeugan uste on osoa ebalako emon eutson 
berebiziko erantzuna, geuretzat adibide, 
familia guztientzat da eredu. 
 
Onartu daigula, Jauna, zure etorrerea; 
egunerokoan onartu zaiguzala, 
eta besteei egiten deutsegun harreran 
eta alkarri deutsogun begiramenean 
erakutsi daigula. 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Danek: 

Zatoz, Jesus Jauna! 
 
Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 

 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Erantzun Salmoa 

 
 

R/. Badator Jauna: Bera da Errege ospetsua. 
 
Jaunarena da lurra, eta lurra beteten dabenak, 
lurbira eta bertan bizi diranak. 
Harek emon deutsaz itsasoak oinarri, 
eta ibaiak sendogarri. R/. 
 
Jaunaren mendira nork igongo? 
Haren toki santuan nor egongo? 
Eskuak errubage eta bihotza garbi dituana, 
huskerietara joten ez dauana. R/. 
 
Holakoak hartuko dau bedeinkapena Jaunagandik, 
zuzentasuna salbatzaile dauan Jainkoagandik. 
Hau da Haren bila dabilzanen taldea, 
Jakoben Jainkoaren bila dabilzanena. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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Jesu Kristogandik hartu genduan apostolu izateko dohaia, 
jentil-herriei sinesmena eroateko eta hareekan fedezko eran-
tzuna sortzeko, beraren aintzarako. Hareetakoak zaree zuek 
ere, Erroman bizi zareen guztiok, Jainkoaren maiteok eta 
Jesu Kristok bere herri santuko izatera deituok. Grazia eta 
bakea zuei, Jainko gure Aitagandik eta Jesu Kristo gure Jau-
nagandik. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Zein gatx egiten jakon Jainkoari bere seme-
alaben arteko izatea! Baina ba dago bere esane-
tara dagoanik. Izan daigula eredu. Egin deiogun 
harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 1, 18-24) 
 
Jesu Kristoren sortzea honan jazo zan: Maria, 
Jesusen ama, Josegaz ezkontzeko berbea 
emonda egoan eta, alkarregaz bizi izan baino 
lehen, umedun geratu zan Espiritu Santuaren 
egitez. Josek, Mariaren senarrak, gizon zintzoa 
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zalako eta ez ebalako bere emaztea salatu gura, 
isilean iztea erabagi eban. 
Baina asmo hori gogoan erabilela, Jaunaren ain-
gerua agertu jakon amesetan eta esan eutsan: 
«Jose, Daviden ondorengo hori, ez izan bildurrik 
Maria, zeure emaztea, etxean hartzeko, hone-
gan sortua Espiritu Santuagandik dator-eta. Se-
mea izango dau, eta zuk "Jesus" ezarriko deu-
tsazu izena, Berak salbatuko dau-eta bere herria 
pekatuetatik». 
Guzti hau Jaunak profetearen ahoz esandakoa 
bete zedin jazo zan: 
«Begira, birjineak sabelean sortu 
eta semea izango dau, 
eta Emmanuel ezarriko deutsoe izena» 
(Emmanuel izenak "Jainkoa gugaz" esan gura dau). 
Josek, lotatik esnatu zanean, Jaunaren ainge-
ruak agindu eutsan lez egin eban, eta bere 
etxean hartu eban emaztea.  

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
Caritasek aparteko deia egiten deusku domeka ho-
netan, Gabonen atarian, gure inguruko behartsuak 
gogoan eukiteko, Gabon-jaiak eurekaz alkarbana-
tzeko. Orain egingo dogun diru-batzean halantxe 
egingo dogu. Aukera ederra dogu. Esker oneko 
agertu gaitezan. 


